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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

0B المقدمة
 لغة ولهجة محلية وهناك فيوجد في أنحاء العالم ما يزيد عن ثالثة اآلل

لهجات ليست لها حروف تكتب خاصة عند بعض القبائل. 
تعتبر اللغة االنجليزية ، من أوسع لغات العالم انتشاراً بين الشعوب كافة حتى 

أن مناهج التعليم والدراسة في معظم البلدان وضعت لها مقررات وحصصاً 
غير أن تعلم االنجليزية وإتقانها ليس من السهولة بمكان والدليل على ذلك ما 

يعانيه الطالب والدارسون من مصاعب وتدني درجاتهم ونعنى بذلك 
 بشكل خاص . والدارسون غير الناطقين بها

لها أصولها وقواعدها وخصائص لفظ حروفها  –واالنجليزية مثل أية لغة 
وكتابتها . ولذلك ألفت كتب وقواميس كثيرة من أجل الشرح وتعليم الدارسين 

 .
وفي هذا الكتاب الذي هو محاولة متواضعة . ركزنا على أساسيات المبادئ 
العامة لطرق وكتابة الحروف الهجائية االنجليزية التي تتكون منها الكلمات 

المختلفة ، وذلك بهدف زيادة مهارة القراء والدارسين لكتابة وقراءة الكلمات 
وخاصة الصعبة منها التي يشكل أمرها على كثير منهم . 

وكلنا أمل أن يحقق كتابنا هذا ما نرجو من فائدة لكل قارئ . 
 

سامي صقر 
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1Bأشكال الحروف الهجائية 
 

 

 Capital Lettersالحروف الكبيرة  Small Lettersالحروف الصغيرة 
a. b. c. d. e. f A. B. C. D. E. F 

g. h. i. j. k. G. H. I. J. K 
l. m. n. o. p L. M. N. O. P 

q. r. s. t. u. v Q. R. S. T. U. V 
w. x. y. z W. X. Y. Z 

 

 وتقسم الحروف الهجائية في اللغة اإلنجليزية إلى قسمين:-
 .حروف العلة1 

 

Vowels  
 .الحروف الساكنة2 

 

Consonants  
 
 

 وتلعب هذه الحروف دور الحركات A. E. I. O. U حروف العلة وهي: أوالً :
 في اللغة العربية وتساعد على لفظ وتهجئة الكلمات.

 

Hot   ، الضمة)O( 
Cat   ، الفتحة)A( 

Earth   ، الهمزة)E( 
Cut   ، المدة)U( 
Sit   ، الكسرة)I( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحروف الساكنة وهي باقي حروف اللغة اإلنجليزية ويتغير لفظها ويتم ثانياً :
 تهجئتها بمساعدة حروف العلة وهي:-

b. c. d. f. g. h. j. k. l. m. n. p. q. r. s. t. v. w. x. y.z 
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 وهناك بعض ألفاظ اللغة تتكون من التقاء حرفي علة مثل:-
AE . AI . AU . EA . EE . EI ... etc 

 
وفي بعض األحيان نجد لدينا مركبات ساكنة متماثلة تتكون من حرفين فتلفظ 

 كأنها حرف واحد 
 مثل:-

FF . LL . GG . MM ... etc 
 

وهناك مركبات ساكنة مختلفة تتكون من حرفين مختلفين وتلفظ كأنها حرف 
 واحد مثل:-

CK . GH . PH . SC... etc 
 

وهناك بعض المركبات الساكنة  تتكون من حرفين أو ثالثة وتعطي لفظين 
 مثل:-

CH . TCH . SCH . CC... etc 
 

 وهناك مركبات ساكنة يلفظ أحد حروفها وتهمل األخرى مثل:-
WH . WR .... etc  
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Small Letters  Capital Letters 

 وهي التي تكتب في بداية الكلمة وهي التي تكتب في وسط الكلمة 
a A 
b B 
c C 
d D 
e E 
f F 
g G 
h H 
i I 
j J 
k K 
l L 

m M 
n N 
o O 
p P 
q Q 
r R 
s S 
t T 
u U 
v V 
w W 
x X 
y Y 

 الحروف الهجائية

 وشكل  كتابتها
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z Z 
  ) مثل: Capitalوهناك مواضع كتابة الحرف (

 - في بداية الجملة:-1
 The girl is here - الفتاة هنا

 He is a good boy - هو ولٌد جيد
 
 - بعد إشارة االستفهام والتعجب:-2

- What is your name? Is it Ahmad? 
- Oh! That is a beautiful dress. 

 
 ) سواء في بداية الجملة أو في منتصفها:-I- عندما نستخدم الضمير (3

 .I am fine - أنا بخير
 ?May I go home - هل يمكن أن أذهب إلى البيت؟ 

 
 ):-Direct Speech- في بداية الكالم المباشر (4

- She said, “We are leaving today.” 
 
 سماء (األشهر، األيام، البلدان ، المد،ن أسماء األعالم):-أ- في بداية 5

 

- Next month is July. 
- Yesterday was Sunday. 

- I was born in Jordan. 
- I live in Cairo. 

- My name is Ali. 
 
 

 
 
 

 Use the capital letters استعمل الحروف الكبيرة:-

Exercise (1) 

www.learn-barmaga.com | تعلم البرمجة - تعلم اللغة اإلنجلیزیة | FB.com/barmej.dz



6 
 

 (حول الحروف الصغيرة إلى حروف كبيرة كما سبق شرحها).
1- Is it ali’s shirt? No, it’s mine. 

------------------------------------ 
2- What do you have on sunday?                   

------------------------------------ 
3- oh! that’s great! Isn’t it? 

----------------------------- 
4- jalal, give this book to ramzi. don’t forget.        

--------------------------------------------- 
5- cairo is the largest city in africa. 

--------------------------------------- 
6- Jordan’s river flows into the dead sea. 

------------------------------------------ 
7- of course, i did it, ali. 

------------------------- 
 

 وكما أسلفنا الذكر فحروف اللغة اإلنجليزية تقسم إلى نوعين وهي:-
 ).Vowel Lettersف علة ( وحر

 ).Consonant Lettersحروف ساكنة (
 حروف وسنبدأ بالحرف خمسةوحروف العلة في اللغة اإلنجليزية تتكون من 

 ).Aاألول حرف (
 

 
 
 

3B) وللحرفAأربع قواعد للفظ ( 
 

) في الكلمات الثالثية وبعض الكلمات الرباعية A يلفظ الحرف (أوالً :
 ).كانوالخماسية كالمّد في (

 .He is a sad boy -        حزينهو ولد 
 .He is a lucky lad - محظوظهو فتى 
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 .It is a beautiful hat -  جميلةقبعةإنها 
 .It’s my cat - قطتيإنها 
 .He is a good man -  جيدرجلٌ إنهُ 

 .I want a cab now -  اآلنتكسيأريد 
 .Turn the fan on - المروحه..َشّغل 

 كنَّا نجلس على
 الحصيرة

- We were sitting 
on the mat. 

 .He is a fat man - سمينإنهُ رجٌل 
 ?Can you help me -  مساعدتي؟تستطيعهل 
 .He is Ahmad’s dad -  أحمدوالدهو 

 .He is a mad person - مجنونإنهُ شخٌص 
 .Childern like jam - المربىاألطفال يحبون 

 دخل الطبيب إلى 
 المختبر

- The doctor entered 
the lab. 

 .He paid all the taxes - الضرائبهو دفع كل 
 
 

 

 

 ) إذا ورد قبل A يلفظ الحرف (ثانياً :
ld, lt, ll, ls.(واو مفخمة) كالواو في روما  

 

  I have called Ahmad -                   أحمدناديتُ 

 .I bought a ball - كرةاشتريت 

 .I ate salty food - مالحاً أَكلُت طعاماً 

 .He is a tall man - طويلإنهُ رجٌل 

 .He is a bald boy - أصلعهو ولٌد 

 .He falls on his knees -  على ركبتيهيسقطهو 
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 .It’s a false answer - خاطئةإنها إجابة 

 مركزُزرنا باألمس 
 الجامعة التجاري

- We visited  the university 
mall yesterday. 

 علق اللوحة على 
 الحائط

- Hang the picture 
on the wall. 

 .It’s a small cat - صغيرةإنها قطة 
 
 
 
 
 
 

 
 )E) إذا ورد في كلمة رباعية منتهية بحرف (A يلفظ حرف (ثالثاً :

  كالياء في كلمة ِهيلْ :-
 

        ?What is your name -                         اسمك؟ما 
 .He is a lame man - أعرجهو رجٌل 

 .Don’t be late - تتأخرال 
 .We believe in fate - بالقدرنحن نؤمن 

 .Take care of yourself -  بنفسكعتنا
         .It was made in China -                  في الصينُصنِعَ 

 .He is a brave soldier - شجاع هو جندي 
 ?What is the date - ؟التاريخما 

 She has a beautiful -  جميل وجهلديها 
face. 

 What is the fare -  إلى سوريا؟األجرةكم 
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to Syria? 

 .They are fake jewels - مزيفةإنها جواهر 
  تسمىبحيرةهناك 
 طبريا

- There is a lake called 
Tabariya. 

 A male voice - ذكوريصوت 
 A female voice - أنثويصوت 

 They have the same -  المالبس نفسلديهم 
Clothes. 

  وصلت جميعُسمعتهُ 
 أنحاء العالم

- His fame reached 
every part of the world. 

 .He has a rare jewel - نادرةلديِه جوهرة 
 

  قبل أو بعد(A )يلفظ حرفُ رابعاً : 
 الحروف المطلوب تشديدها كاأللف العربية الممدودة :-

من عطلتنا في  جزءاً أمضينا 
 فرنسا

- We spent a part of our 
holiday in France. 

 .He bought a new car -  جديدةسيارةهو اشترى 
 .He wears a mask - قناعاً هو يرتدي 

 المالينقصهُم كان 
 من أجل الُخطة

- They were lacking 
money for the plan. 

 المصابيحنستخدم 
  بيتناءةإلضا

- We use the lamps 
to light our house. 

  الفاكهةتغليفألم تُْنِه 
 بعد؟

- Haven’t you packed 
the fruit yet? 

 الحقيبةانشقت 
 وتناثر األرز خارجاً 

- The sack split and 
the rice poured out. 
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 يعملون لساعة
  في الليلمتأخرة

- They work far 
   into the night 

 .He studied hard - بجد هو درس 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4B) الحرف الثاني من حروف العلة هوE,e( 
 

 ) قاعدتان هما:-Eوللحرف (
  يلفظ كالفتحة أمام الحرف الساكن .أوالً :

  Ali’s leg was broken -  علي                  ساقُكِسَرْت 
  The hen live in barns -  في الحظائرالدجاجيعيش 

 .I bought a red belt -  أحمرحزاماً اشتريُت 
 .He wrote his testament - وصيتهُ كتَب 

  The water of the fenland -  قذرةالمستنقعمياه 
is dirty. 

 .I lent my friend my pen -  صديقي قلميأعرت
  الشقةتُؤجر

  دوالراً في الشهر56بـ
- The flat is rented for 

$56 a month. 

  أقل من الجهودكانت 
 المتوقع

- The efforts were lesser 
than expected. 
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 .I have two pens - قلمانلديَّ 
 .I sent my sister a letter -  رسالة إلى أختيبعثتُ 

 يستخدم الصيّاد
  لصيد السمك الشبكة

- A fisher man uses 
a net to catch fish. 

 .The bird lives in its nest - ُعِشهِ الطائُِر يعيُش في 

 سوف نزور العقبة في
 القادماألسبوع 

- We will visit Aqaba 
next week. 

 .Turn left, please -  من فضلكاليسارُدْر إلى 
 

) كلفظه في الهجائية اإلنجليزية أمام حرف ساكن يتبعه حرف علة  أو Eيُلفظ الحرف (ثانياً : 
 أمام حرف علة:-

 

              Take these books -                الكتب معكهذهُخْذ 
with you. 

 He was speaking -  يتحدث بجديةكان 
seriously. 

 أوراق األشجارتسقط 
 في فصل الخريف

- The leaves fall 
in Autumn. 

 وجبةهل تناولت 
 طعامك؟

- Have you eaten your 
meal? 

  The meat was not -  لم يكن لذيذاً اللحمذلَك 
delicious. 

 .He is a free citizen - حرُّ هو مواطن 
 .Keep trying -  المحاولةتابع

 He was the leader of -  الموسيقية الفرقةقائدكان 
the band. 
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  األردنيالمنتخبلعب 
  رائعةمباراة

- The Jordanian team 
played a great match. 

 . I need your help -  إلى مساعدتكأحتاج
 .I drink tea every morning -  كل صباحالشايأشرب 

 What is the theme of the -  في القصة؟الفكرة األساسيةما 
story? 

 

  كما في:-ال يلفظ) في آخر الكلمة فإنهُ E اذا جاء الحرف (ثالثاً :
 

                   I wash my face - كّل صباحوجهي أغسل 
every morning. 

 .We have one ball - واحدة كرة لدينا
  .Life is nice - الحياة جميلة

  أن أكون طالباً أرجو
 جيداً 

- I hope to be a good 
Student. 

  جيدة في ُسمعتي
 المدرسة

- My fame is good at 
School. 

  ?How dare you - ؟تجرؤكيف 

  My bag is under the - الطاولةحقيبتي تحت 
table. 

 We use a candle - الشمعةتُستخدم 
 .to light the room إلضاءة الغرفة

 ?Shall we change the seats -  المقاعد؟تغييرهل نستطيع 
 .I ate an apple - تفاحة أكلتأنا 

 مصنوعةهذه الملعقة 
 من المعدن

- This spoon is made of 
metal 

 Take care of yourself -  بنفِسكْ اعتن
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5B أما الحرف الثالث من حروف العلة فهو

)I,i( 

 ) قاعدتان هما:-Iوللحرف (
) كما تلفظ الكسرة في اللغة العربية (أمام حرف ساكن) i يلفظ الحرف (أوالً :

 أغلب األحيان.
 

               He is a good boy -                       ولٌد جيدهو

  في الجلوسأحب أن 
 الكرسي األول

- I like sitting on the  
first seat.  

  The pin is made of -  مصنوع من الدبوس
 .Metal المعدن

 

                مياه البحيرة البارد
 للسباحةتشجعنا 

- The cool water of the           
lake invites us to  

swim. 
 Give me your book -  كتابكأعطني

 هديةاستلمُت 
 جميلة

- I received a beautiful 
gift. 

 .We like eating fish - السمكنحبُّ  أكل 
 .He fixed the price -  السعرحّددَ 
  الزواج مصنوعخاتم

 من الذهب
- The wedding ring is 

made of gold. 
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  ذلكيُالئِمهذا القميص 
 البنطال

- This shirt fits those  
trousers. 

  من أجلسأُخاِطرُ 
 صديقي العزيز

- I will risk for my  
dear friend. 

 .I will fill up the bottles -  القواريرأمألسوف 
  تلك األغنية يغنِّيهو

 من أجلي
- He sings that song  

for me. 

 شأنكان رجال ذا 
 في بلدتِهِ 

- He was the big man 
of his town. 

 We were discussing -  المشروعنُناقشُ كنَّا 
the project. 
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) كالياء المثنى في اللغة العربية كما تلفظ الياء في كلمة i يلفظ الحرف (ثانياً :
  أمام حرف ساكن يتبعه حرف علة:-كتابين

                The life is full of -               مليئة بالمصاعبالحياة
difficulties. 

 .I am riding a horse -  حصاناأركبأنا 
 .I am fine today -  اليومبخيرأنا 

 ملفانستخدم 
 لحفظ أوراقنا

- We use a file to  
keep our papers. 

  النهائيكان االمتحان 
 صعباً 

- The final exam was 
difficult. 

 هل تستطيع أن تعطيني
  أقالم؟خمسة

- Can you give me  
five pens? 

 المناسبهل هو الرجل 
 للوظيفة؟

- Is he the right man for  
the job? 

 .He is eating rice - األرزْ يأكل 

 دراجة هوائيةشترى ا
 البنهِ 

- He bought a new 
bike for his son. 

 .We like eating meat -  أكل اللحم نحبُّ 

 .That is a beautiful kite -  جميلةطائرة ورقيةتلك 

 .He writes a note every day -  مالحظة كّل يوميكتبُ 
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6B أما الحرف الرابع من حروف العلة فهو

 )O,oالحرف (
 ) قاعدتان للفظه.Oوللحرف (

  يلفظ كلفظه المنفرد في الهجائية عموماً كما في:-أوالً :
 

                 The bird folded -                جناحيهطوى الطائر 
its wings. 

 تغلقهل لك أن 
 الباب؟

- Would you close  
the door? 

 The weather is very -  جداً اليومباردٌ الجو 
cold today. 

  شيفرةلدينا 
 أسلحة العدو

- We have the code of 
the enemy’s weapons. 

  المعلم على أجبرنا
 الدراسة لالمتحان

- The teacher forced us 
to study for the exam. 

  أن تكتب ليآمل
 رسالة في أقرب وقت

- I hope you will write  
me soon. 

 ?What is your home land - ؟موطنكما 

  الصخرة تقع قبة
 في القدس

- The dome of the rock is 
in Jerusalem. 

 المضيفةالدولة كانت أثينا 
 2004لأللعاب األولمبية عام 

- Athens was the host for 
the 2004 Olympic Games. 

  .           He is a bold person -                  جريءإنه شخٌص 
) بشكل استثنائي كالحرف (أ) أو كالفتحة العربية في (O حرف يلفظثانياً : 

 كلمات قليلة مثل:-
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     باألمس  جداً حاراً كان الجو 
- The weather was very         

        
hot yesterday. 

 جرح قدمهُ اليسرى وعليه 
  على قدٍم واحدةيقفزأن 

- He had hurt his left  
foot and had to hop. 

 الشهرسيزورني أحمد 
 القادم

- Ahmad will visit me  
next month. 

 None of them was my -  أخيلم يكن أحدهم
brother. 

  The island was just -  في األفق نقطةلم تكن الجزيرة إالّ 
a dot on the horizon. 

  منعلبةأعطيت الطفل 
 الشكوالته

- I gave the child a  
box of chocolate. 

 .He locked the door -  الباب  أغلقهو
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ) قاعدتان هماU) وللحرف (U,uوآخر حروف العلة هو الحرف (
 

) مفتوحاً مع قليل من التضخيم إذا وقع في أول الكلمة Uيلفظ الحرف (أوالً : 
 أو إذا توسطها بين حرفين صوتيين كما في:-
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 .This hut is made of wood -  مصنوع من الخشبالكوخهذا 

  كوبينشرب أحمد 
 من الشاي 

- Ahmad drank two  
cups of tea. 

  The cat is under -  الكرسيتحتالقطة 
the chair. 

 .I walked up the hill -  الجبلأعلىصعدُت إلى 
 The astronauts came -  رجال الفضاءعاَد 

 .back on the shuttle المكوكعلى متن 

 في  بيالرچتُلعب 
 أِمريكا

- Rugby is played in the  
United States. 

 أنديةهو عضو في عدة 
 في عمان

- He is a member of  
Serveral clubs in Amman . 

 .This knife cuts well -  جيداً تقطعهذه السكين 

  Every elephant has - خرطومكل فيل لهُ 
a trunk. 

  بأحمد الوثوقأستطيع 
 فهو رجٌل جيد

- I can trust Ahmad. 
He is a good man. 

           غير منظمإنه عامل 
 (غير مرتب) يترك 

 عدته في كل مكان

- He is an untidy worker.      
He leaves his tools every 

where. 

 .He has just entered - للتودخل 
 

) كالضمة في اللغة Uويشذ عن هذه القاعدة بعض الكلمات إذ يلفظ الحرف (
 العربية كما في:-

 

              Pull the door -              الباب             اسحب
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  الكتاب فوق وضعت
 الطاولة

- She put the book on the 
table. 

 .The theaters are full - ممتلئةالمسارح 
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 عيون كما في كلمة كالياء والواو معاً ) U والقاعدة الثانية يلفظ الحرف (ثانياً :
 ) إذا جاء أمام حرف ساكن يتبعهُ حرف علة كما في األمثلة اآلتية:-يو(
 

                   .We are humans -                           بشر نحن 

 هو يعيش في مكان 
 ريفي

- He lives in a bucolic 
Place. 

  ذلك العقد ُصنع
 من الذهب الخالص

- That necklace was  
made of pure gold. 

 ماذا أعددنا 
  أطفالنا ؟لمستقبل

- What have we prepared 
for our childern’s future? 

 .He is a cute person -  لطيفهو رجٌل 
 .Tuseday is my best day -  هو أفضل أياميالثالثاء

  .Ahmad is mute -  أبكمأحمد 
 

 بدخانالهواء كان مليئاً 
 السيجار

- The air was filled with 
cigar fumes. 

 ال تستطيع أن ترى أي 
 شيء في الصحراء إِالّ  

 الكثبان الرملية

- You can’t see anything 
in the desert but the dunes. 

 إضافيةهل هناك باصات 
  فصل خاللإلى العقبة 

 الصيف؟

- Are there extra buses 
to Aaqba during 

the summer? 
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 كتاب قواعد اللغة 
 اإلنجليزية في المستخدام

 كتاب جيد

- English grammar in  
use is a good book  

  تعليمهاأنهت سلمى 
 العالي

- Salma finished her high her 
education  
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حد وعشرون حرفاً وسميت واوهي باقي حروف اللغة اإلنجليزية وعددها 
 ,B, C, D, F, G, Hبالساكنة ألن لفظها يتغير باستخدام حروف العلة وهي (

J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z (  
 

7B) الحروف األول وهو حرفb(ب =  
 ، كما في األمثلة اآلتية:-بيت العربية المخففة كما في كلمة يلفظ كالباء

 

   We are studying the -  اإلنجليزي اليومكتابنحن ندرس 
English book today. 

 ?When do you go to bed - ؟سريركمتى تذهب إلى 
 ?Is he a blind man - ؟أعمىهل هو رجل 

 هل تستطيع أن تعطيني
 ؟الموبايلرقم 

- Can you give me the  
mobile number? 

  خاصباصهل هو 
 أم عمومي؟

- Is it a private or public 
bus? 

 جدتي كانت تروي
 الحكاياتلنا العديد من 

- My grandma used to tell  
us many fables. 

  أي شيءتتذكرهل 
  طفولتك؟من

- Do you remember anything 
about your childhood? 

 ?Where is your brother - ؟شقيقكأين 

  Where is my black - ؟األسودأين قميصي 
T- shirt? 

الحروف الساكنة                                                                             

Consonants  
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                ساحلهل زرت 
 العقبة؟

- Have you visited Aqaba         
beach? 

  يا صديقي اللقاءإلى 
 العزيز

- Good bye my dear  
friend. 

 لوح أسودأحتاج إلى 
 للكتابة عليه

- I need a black board to 
write on. 

 هل سافرت في
 ؟القارب

- Have you ever sailed 
in a boat? 

 من يقف على 
 ؟الشرفة

- Who is standing on the 
balcony? 

 .She has got  blue eyes - زرقاوانهي لديها عينان 
 
 
 
 
 

8B الحرف الثاني من الحروف الساكنة هو

 = س) Cالحرف (
) ,e, y, i) كالسين العربية إذا أعقبَهُ أحد هذه الحروف (C يلفظ الحرف (أوالً :

 كما في:-
 

           اختالفهل هناك أي 
 بيني وبينك؟

- Is there any difference    
between me and you? 

 .I am a Jordanian citizen -  أردنيأنا مواطن
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  كل وجهيأغسل 
 صباح

- I wash my face every  
morning. 

 ?Do you like cider - ؟عصير التفاح الكحوليهل تحب 

 رمز  لبنان هي شجرة
 األرز

- A cedar is the sign of 
Lebanon. 

  األردنيونيحتفل
 بيوم استقاللهم في

  مايو25

- Jordanians celebrate  
 their Independance  

Day on May 25. 

              دراجةهل اشتريت 
 جديدة؟

- Have you bought a new        
cycle? 

 مدينةالقاهرة أكبر 
 عربية

- Cairo is the biggest  
Arabian city. 

 أمركانا هي واحدة من
 الموسوعاتأشهر 

- Americana is one of the 
famous encyclopedias. 

 

 حصل على بكالوريوس
 العلوم

- He has got a bachelor 
of Science. 

  في األرزيزرعون 
 مصر

- They plant rice in  
Egypt. 

 .Children like ice- cream -  كريماآليساألطفال يحبون 
 .I like orange juice -  البرتقالعصيرأحب 
 .The service was good -  جيدةالخدمةكانت 
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 أحتاج إلى شريط ورق
 السلوفان

- I need some cellophane 
tape. 

  وقلماقلم رصاصلديَّ 
 حبر

- I have a pencil and 
two pens. 

  جميل                 المكانهذا 
 جداً 

-This place is very               
  

beautiful. 

 الملك يعيش في
 القصر

- The king lives in the 
palace. 

 .I like eating quince - السفرجلأحب أكل 

 نسمي ابن الملك 
 أميراً 

- We call the son of 
the king, prince. 

  كل مكتبيأذهب إلى 
 صباح

- I go to my office every 
morning. 

  شركةيملك جمال 
 الفرسان للسياحة

- Jamal ownes Al- Fursan 
Travel Agency. 

) كالكاف العربية أمام الحروف األخرى ماعدا حرف C يلفظ الحرف (ثانياً :
)H-:كما في ( c                                         ك= 

  I bought a new car -  جديدة           سيارةاشتريت 
 .I call my cat Bossy -  بوسيقطتيسميت 

  تستطيع أن تتكلم هل
 اإلنجليزية؟

- Can you speak  
English? 

 .I have a good camera -  جيدةآلة تصويرأملك 

 America is a large -  كبيرةدولةأميركا 
country. 
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  عاصمة القاهرة
 مصر

- Cairo is the capital  
city of Egypt. 

 .Eight is the cube of two -  االثنينمكعبالثمانية 
 .I like cucumber -  الخيارأحب 
 .Ahmad is my cousin - ابن عميأحمد 

 ?Can you take care of him - ؟العناية بههل تستطيع 

   الجرائمتزداد
 يوما بعد يوم

- The crimes are  
increasing day after day. 

  تعليميأكملآمل أن 
 العالي

- I hope to complete my 
High her education. 

  .She is a cute girl -  لطيفةهي فتاة 

  فنجانهل تريد 
 ؟قهوة

- Do you want a cup of  
coffee? 

 
 .I need a carbon paper - كربونأحتاج ورق 

 علي يشتري جريدة
  كل يومعربية

- Ali buys Arabic  
newspaper every day. 

 واألسودألواني المفضلة األحمر 
 واألزرق واألبيض 

- Red, black, blue and 
white are my favourite 

colors. 

 ?May I come in - ؟الدخولهل أستطيع 
 

www.learn-barmaga.com | تعلم البرمجة - تعلم اللغة اإلنجلیزیة | FB.com/barmej.dz



27 
 

 
)مثل كلمة H يلفظ كالتاء والشين معاً (تش) إذا تبعهُ حرف(ثالثاً :

 تشيكوسلوفاكيا:-
 

               .He is a rich man -                         غنيإنه رجٌل 
 .I want some chocolate - ..الشكوالتهأريد بعض 

 .I bought a cheap car - رخيصةاشتريُت سيارة 

 .I want to change my furniture -     أثاثي          تغييرأريد 

 .I will buy three chairs - كراسيسوف اشتري ثالثة 
   .The burnt child dreads the fire - النارمن  المحروق الطفليخاف 

  من فضة الكالمإذا كان 
 فالسكوت من ذهب

- Speech is silver, but  
silence is gold. 

  Of two evils, choose -  أهون الشريناختر
the least. 

 .Check your ID number -  من رقمك الشخصيتحقق
 

 .He is a charming person -  جّذابشخصهو 
  .Charity begins in home -  يبدأ باألسرة اإلحسان

 .It was a nice match -  لطيفةمباراةلقد كانت 
 .I don’t like cheese - الجبنةال أحب 
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 مالحظة

 

 
 

 ) مثال ذلك:-Sch بعض الكلمات التي بدايتها (أوالً :
  كل            المدرسةأذهب إلى 

 يوم
- I go to school every            

day. 

  He is one of the - الباحثينهو أحد كبار 
greatest scholors. 

 كيف أستطيع أن أحصل 
 ؟منحة دراسيةعلى 

- How could I get a  
scholarship? 

 .I am a school teacher -  مدرسةمعلمأنا 
 .Ahmad has a schooner - مركب شراعيلدى أحمد 

 
 

 ) كما في:-achبعض الكلمات التي تبدأ بـ (ثانياً : 
 

          .I have a stomachache -             المعدةلدي ألم في 
 

 

 
 ) كما في:-Chr بعض الكلمات التي تبدأ بـ (ثالثاً :

 

  مرة كل           عيد الميالديأتي 
- Christmas comes once        

     
 .a year سنة

 

 ويشذ عن هذه القاعدة بعض الحاالت كما في :-
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9B الحرف الثالث من الحروف الصامتة هو

)D( 
 ) كالدال العربية كما في:Dيلفظ الحرف (

        ?Is the door open -  مفتوح؟                  البابهل 
 ?Do you work for R.J -  تعمل لدى الملكية األردنية؟هل

 .He is a deaf person - أصمإنه رجل 

 -Have you got a Visa -  فيزا؟كرتهل لديك 
Card? 

 That is a beautiful bird -  جميلطائرٌ ذلك 

  تستطيع أن تعطينيهل
 قلمك؟

- Could you give me  
your pen? 

 ?Where is my dad - ؟أبيأين 
 .He has two kids - طفالنلديه 

  -The Hashemite King -  األردنية الهاشميةالمملكة
dom of Jordan 

 .I work next to Dead Sea - الميتأنا أعمل بجانب البحر 
 ?Why are you sad today -  اليوم؟حزينلماذا أنت 
 .He is a mad person - مجنونهو رجل 

 ?Where was it made - ؟ُصنعتأين 
 ?Where is your dad - ؟أبوكأين 

 

 ?Your marks were bad - سيئةكانت عالماتك 
 ?When do you go to bed - ؟السريرمتى ستذهب إلى 

 .She is my dearest friend -  العزيزةصديقتيإنها 

  جهازشيفرةما هي 
 ؟الخلوي

- What is the code of  
your mobile? 

 .Today is very cold -  جداً بارداليوم 
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 غداً سوف يكون 
  جداً بارداً 

- Tomorrow will be very 
cold. 

 .I visited him yesterday - زرتهُ أمس
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10B الحرف الرابع من الحروف الساكنة هو

 )Fالحرف (
 ) كالفاء في اللغة العربية كما في:-Fيلفظ الحرف (

 ?Do you like fish or meat -  أم اللحم؟السمكهل تحب 

 ماذا تحب بعد العشاء 
  أو الحلويات؟الفواكه

- What would you like 
after dinner, fruit or  

sweets? 

 ماذا تحب أن تشرب
 ؟باردةمشروبات ساخنة أم 

- What would you like to 
drink, hot or soft drinks? 

 ?Do not play with the knife -  بالسكينال تلعب 
 

  بعدبالحياةهل تؤمن 
 الموت؟

- Do you believe in life  
after death? 

 ?Can you count to fifty - ؟خمسينهل تستطيع أن تعد لغاية 
 .This is my wife -  زوجتيهذه 

 ?Is this your office - ؟مكتبكهل هذا 
 .I want to pay for you - لكأود أن أدفع 

 .I am fine today -  اليومجيدأنا 
       .               It is a new film -                      جديدفلمٌ إنهُ 

 A burnt child doesn’t - بالنارال يلعب الطفل المحروق 
play with fire. 

 .I saw a beautiful bird - جميالً رأيت طائراً 

 
 

  
 )G,gالحرف الخامس هو الحرف (

) كالجيم المصرية عموماً إذا أعقبتهُ أحد الحروف G يلفظ الحرف (أوالً :
 ) كما في.a, h, c, o, u, rاآلتية: (
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             أوقفُت سيارتي في
 الكراج

- I parked my car in               
the garage. 

 .He is a good boy -  جيدإنهُ ولٌد 

 .He took his gun to hunt -  للصيدبندقيتهُ أخذ 

 .The game is over -   اللعبةانتهت

  القادم؟البرنامجما 
- What is the next 

program? 

 A grammar book -  قواعدكتاب 

 نظارة شمسيةأريد 
- I would like a pair of 

sun glasses. 

 .I need a pair of gloves - قفازاتأحتاج إلى 

                إلى تتجهأي حافلة 
 عمان؟

- Which bus goes to              
Amman? 

 أحب أن ألعب لعبة
 الرجبي

- I would like to play  
Rugby game. 

 .We are together again - مع بعضنا مرة أخرىنحن 
 .This tree is very big -  جداً ضخمةهذه الشجرة 

 ?Is it your wedding ring -  زفافك؟خاتمهل هو 
 .Allah is our God - إلهُناهللا 

 
 

 إذا سبقه حرف ساكن وأعقبهُ أحد هذه الحروف العربية كالجيميلفظ ثانياً : 
),e,i,y (ج =       وجود بعض الشواذ كما في األمثلة اآلتية:-   معg 

             أريد بعض من عصير 
 البرتقال

- I would like some                 
orange juice. 

 .He works as an engineer - كمهندسيعمل 
 .I like Egypt - مصراُحُب 

 أغيرَ أريد أن 
 رقمي

- I want to change my 
number. 
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 هل تحب أن تأكل
 ؟الخضراواتبعض 

- Do you like eating some 
vegetables? 

 ?Where is the gymnasium - ؟األلعاب الرياضيةأين صالة 
 ?What is your gender - ؟جنسكما 

 ?Who is the manager - ؟المديرمن 
 ?Do you use the  hair- gel - لشعرك؟الجل هل تستخدم 

 .He is a genius - عبقريهو 
          ?Is it a genuine leather -           طبيعيهل هو جلد 

 .Ali was a generous man - كريمكان علي رجال 
 .He is a stranger - رجٌل غريبهو 

  دخلييتراوح
  400 – 300بين 

 دينار أردني

- My income ranges 
between 300 and  

400 JD 

 ?Who is on the stage - ؟المسرحمن الذي على خشبة 
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 )H,hوالحرف السادس هو (
 hهـ = كالهاء العربية كما في:-                    )hيلفظ حرف ( 

   . I have a hen and a cock -  وديك            لدي دجاجة

  في المنزلعدُت إلى 
 الساعة الثانية ظهراً 

- I came back home at 
2:00 p.m. 

 Have you visited Aqaba - ؟مؤخراً هل زرت العقبة 
lately? 

  جريمةالرتكابهُشنَِق 
 

- He was hanged for   
a crime. 

 Two heads are better -  أفضل من رأسرأسان
than one. 

 سوف ندهن ثالثة غرف
 منزلنافي 

- We will paint three 
rooms in our house. 

 .I will tell him the news -  األخبارأقول لهُ سوف 

  رغيف أفضل مننصف
 ال شيء (الُكحل وال العمى)

- Half a loaf is better 
than nothing. 

 .History repeats itself -  يعيد نفسهُ التاريخ

 Hunger is the best -  أفضل طباخالجوع
cook. 

 .I am in a hurry -  من أمريَعجلةأنا في 

  Two hands are better -  أفضل من يديدان
than one. 

 He is a good man -  رجٌل جيدهو
 
 

11B الحرف السابع من الحروف الساكنة حرف

)J( 
 ) بـ (دج) تقريباً كما في األمثلة اآلتية:-Jيلفظ الحرف (
           A joyless childhood -                 سعيدةطفولة غير 
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 The biggest planet is - المشتري أكبر الكواكب هو
Jupiter 

  مذنباً القاضيوجدهُ 
 فحكم عليه باإلعدام

- The judge found him 
guilty and sentenced 

him to death 

 هو يرتدي قميصاً أبيضاً 
  سوداوجاكيتاً وبنطاالً رمادياً 

- He is wearing a white  
shirt, grey trousers and a  

black jacket 

 مربىوضع قليالً من 
 الفراولة على (التوست)

- He spread some straw- 
berry jam on his toast. 

 He was jealous of Ali’s -  من نجاح علييَغارُ هو 
success. 

 عملهايجب عليها أن تترك 
 عندما ترزق طفال

- She has to give up her  
job when she has a baby. 

                ممتعة؟رحلةهل كانت 
- Did you have a good         

  
journey? 

 ?Where is the juice jug -  العصير؟إبريقأين 

 My job application was -  طلب توظيفي رفض
rjected. 

 ?What is the subject - ؟الموضوعما هو 

 What are you majored - ؟اختصاصكما 
in? 

 
 بدت السفينة الكبيرة

  بألوانها الجديدةرائعة
- The great ship looked 

majestic in its new colors. 
 مشروعيعمل أحمد على 

 جديد
- Ahmad is working on 

a new project. 
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12B) حرفK( 
 k) كالكاف العربية مثل:-                    ك=K,kيلفظ الحرف (أوالً : 
     .The king lives in a palace -          في القصرالملكيعيش 

 .He works in Kuwait - الكويتهو يعمل في 
 .We call a small cat a kitten - هرهنحن نُسمي القطة الصغيرة 

 .Keep quiet, please -  هادئاً من فضلك!ابق

  يرتدي قناعاً القاتلكان 
 حينما رأيتهُ 

- The murderer was wearing 
a mask when I saw him. 

 My son is in the - الروضةابني في 
kindergarten. 

             ?Who made this cake -           الكعكةصنعمن الذي 

  He was only joking -  معك فقطيمزحكان 
with you. 

 كانت تغسل األطباق
 المغسلةعلى 

- She was washing the  
dishes on the sink. 

 .I like milk - الحليبأنا أحب 
 ?Do you eat breakfast daily - يومياً؟ الفطورهل تتناول 

 

  المقدس هوكتابنا
 القرآن الكريم 

- Our sacred book is the  
Holy Kor’an. 

  مقعداً إلىحجزتُ 
 لندن األسبوع القادم

- I have booked a seat to  
London next week. 

 
 

 ) كما في:-Nلفظاً إذا جاء قبل الحرف ( )K يهمل الحرف (ثانياً :

 طة          اأنا أقطع اللحم بواس
 السكين

- I cut the meat using           
the knife. 

 .He is a knavish man - ُمحتالهو رجٌل 

www.learn-barmaga.com | تعلم البرمجة - تعلم اللغة اإلنجلیزیة | FB.com/barmej.dz



38 
 

 .My knees hurts me -  تؤلمانيركبتاي
 .He is wearing knickers - الكلسون/ الكلوتهو يلبس 

  الفارسيمتطي 
 جوادهُ 

- The knight is riding his 
horse. 

 .I knocked on the door -  البابقرعت

  I don’t know anything -  شيئاً عنكأعرفأنا ال 
about you. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13B) حرفL (
 L              ل =  كالالم العربية مثال:-)L (حرف  يلفظ

 

 .I want some lemon Juice - الليمونأريد بعض عصير 

 .I have two lamps - مصباحانلدي 
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 I took my child to the - المستشفىأخذت ابني إلى 
hospital. 

 .She locked the door -  البابأغلقت
 .Ali completed his exam -  علي امتحانهُ قّدم
  .He is  blind - أعمىهو 

 I study in a public - مدرسة حكوميةأدرس في 
school. 

 Bring me some - البطيخ من فضلكأحضر لي بعض 
melon,Please. 

 .He is a bald man -  الرأسأصلعإنه رجٌل 
 .I called my son, Ali - اّ  ابني عليسميتُ 

 .Ahmad read two novels - روايتينقرأ أحمد 

  The weather is very -  جداً اليومباردالجو 
cold today. 

  He was born on - )نيسان من(22ولد في 
22 April. 

 .I would like some tea -  من الشايقليالً أريد 
 

  .She is a good girl -                     جيدةفتاةهي 
 .I saw a beautiful bird - جميالً رأيت طائراً 
 .We won all the battles - المعارككسبنا جميع 

 صنع هذا القميص من 
 الحرير

- This shirt was made  
of silk.  

 ما عنوانك 
 ?What is your e-mail - ؟اإللكتروني
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 مالحظة
 
 

  أشكرك على ُحسِن   أود أن
 معاملتك.

- I would like tothank you for 
your good treatment. 

  عليهم أن يتصلوا يجبكان 
 بالشرطة

- They should have  
called the police. 

  Could I use your - هاتفك؟.  أستطيع استخدامهل
phone?. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كما لفظاً ) فإنه يهمل D) وقبل الحرف (OU) بعد (Lإذا جاء الحرف (
 ف
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14B) حرفM( 
 m = م :-اآلتيةكالميم في اللغة العربية كما في األمثلة )  m يُلفظ حرف (

 

        .He is a tall man -           طويل        رجلهو 
 ?What’s your name - ؟اسمكما 

 We like camping in -  في الصحراءالتخييمنحن نحب 
the desert. 

 ?Is it a famous place - ؟مشهورهل هذا المكان 
 .Come back here -  إلى هناعد

 What are you going to do -  ؟.غداً ماذا ستفعل 
tomorrow? 

 Do you have extra -  إضافية؟نقودهل لديك 
money? 

 ?Where was this made -  هذا؟صنعأين 

 The son must  obey -  على االبن أن يطيع والديهيجب
his parents. 

 What is your mobile - ؟رقم هاتفك الخلويما 
number? 

 My mother works as a teacher - مدرسة  كمّدرسة فيأميتعمل 
at school. 

 .She is married - .متزوجةإنها 
 .He is my manager - .مديريهذا 

 We eat melon in -  في الصيفالبطيخنأكل 
Summer. 

 
 )Nحرف (

  كحرف النون في اللغة العربية كما في األمثلة اآلتية:-) n حرف (ويلفظ 
 

 .Everything is all right -  على ما يُرام      شيءكل 
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 I am fine, what about -  ماذا عنك؟بخيرأنا 
you? 

 .He is painting his house -  بيتهُ يدهنهو 

 .Today is Sunday - األحداليوم هو 
 .It is raining outside -  في الخارجتمطرإنها 

 .My school is in vacation - عطلةمدرستي في 
  A friend indeed is -  هو الحقيقي الصديق

 a friend in need الحاجةالصديق وقت 

  Spring comes after - الشتاء يأتي بعد الربيع
winter. 

  جديدةاشتريت األمس سيارة 
 

- I bought a new car  
yesterday. 

 .I live near the mosque -  من المسجدبالقربأعيش 
 .Yesterday was Monday - اإلثنينأمس كان 

 .I have broken the glasses -  النظارةكسرتأنا 

 Ahmad is wearing a ring - خاتماً يلبس أحمد 

 )Pحرف (
 ) ثالث قواعد للفظ وهي:-Pوللحرف (

 يلفظ كالباء المشددة ورمزنا له في كتابنا بالباء وتحتها ثالث نقط كما في األمثلة:-                                                           أوالً :

 .The king lives in a     palace -       القصرالملك يعيش في 

 لدي قلم حبر وقلما 
 رصاص

- I have one pen and  
two pencils. 

 أخذ زوجته إلى 
 المستشفى

- He took his wife to 
the hospital. 

 .They are poor -  .فقراءهم 
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 .Ali completed his exam -  علي امتحانه.أكمل

 أنا أدرس في جامعة 
 حكومية

- I am studying in a public 
university. 

  He was born on - إبريل من 23ولدت في 
April 23rd. 

 غالية الثمنهذه السيارة 
 جداً 

- This car is very  
expensive. 

  ضيوفاً بعدنتوقعنحن ال 
  منتصف الليل12الساعة 

- We don’t expect guests after 12 
p.m. 

 . It is a bad place -  سيئمكانٌ إنه 

               أتحدثأستطيع أن 
 اإلنجليزية بطالقة

- I can speak English 
fluently. 

  من فنجاناً أحضر لي 
 القهوة

- Bring me a cup of  
coffee. 

  .We want peace - السالمنريد 
 

 ) مثل:S) إذا جاء قبل الحرف (Pال يلفظ الحرف (ثانياً : 

              He works as - أمراض نفسيةهو يعمل كطبيب 
 a psychiatrist. 

 What is your daughter -  ابنتك؟تدرسماذا 
studying? 

 .She  is studying psychology علم النفسهي تدرس 
 
 
 
 

www.learn-barmaga.com | تعلم البرمجة - تعلم اللغة اإلنجلیزیة | FB.com/barmej.dz



46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )Pالحرف (
 .H(ph=f ويلفظ كحرف الفاء في اللغة العربية عندما يعقبهُ حرف الـ (ثالثاً :

  أكبر الحيوانات  الفيل
 على األرض

- The elephant is the  
biggest animal on  the earth. 

  حكموا مصر الفراعنة
 قبل آالف السنين

- Pharaohs ruled Egypt 
thousands of years ago. 

 اشترى أحمد الدواء من
 الصيدلية

- Ahmad bought the  
medecine from the  

pharmacy. 

 .He is a philosopher - فيلسوفهو 

  بعلي ؟اتصلتهل 
- Did you phone Ali? 

 
 ?What is phonetics -  ؟علم األصواتما 

 I have an old photo -  قديمة لكصورةلدي 
for you. 

 ما عملهُ؟
 طبيبهو 

- What is his job? 
He is a Physicican. 

 
 
 
 

www.learn-barmaga.com | تعلم البرمجة - تعلم اللغة اإلنجلیزیة | FB.com/barmej.dz



47 
 

 
 
 

15B) الحرفQ,q( 
 

) ليلفظ في هذه Ui, Uo, Ue, Ua, Uال يكتب هذا الحرف إال متبوعاً بـ (
 :-اآلتيةالحالة بين حرف الكاف المشدد والقاف كما في األمثلة 

      .?Be quiet, please -  لو سمحت                                                هادئاً  كن 

 Finish your assignment -  يجب علينا الذهاببسرعةأنه واجبك 
Quickly. We have to go. 

 Who is the queen of -  بريطانيا؟ملكةمن هي 
Britain? 

 ?What are your qualifications - ؟مَؤِهالتُكْ ما هي 
 .It is a good quality -  فاخرة نوعيةإنها 

  It was a strong -  قوياً زلزاالً كان 
earthquake. 

 هل زرت ساحل 
 ؟العقبة

- Have you visited Aqaba 
beach? 

 .He quit the game -  اللعبة                  ترك

  What is the square -  العشرة ؟مربعما 
of ten? 

  لنا تعصرهل 
 البرتقال؟

- Could you squeeze some 
oranges for us?. 

 .I like eating quince - السفرجلأحب أكل 

 أحضر لي بعض 
 سمك الحبّار

- Bring me some  
squid. 
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 أين يمكنني صرف                                         
 ؟الشيكات السياحية

- Where can I cash      
traveller’s cheques? 

  جالون ربعأعطني 
 زيتاً 

- Give me a quarter  
gallon of oil. 

  معداتلدي بعض 
 اإلبحار

- I have some sailing  
equipment. 

  المسجدنحن نصلي في 
 خمس مرات كل يوم

- We pray at mosque  
five times a day. 
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16B) والحرفR( 
 كما نلفظ حرف (ر) باللغة العربية كما في األمثلة اآلتية :   )r(  يلفظ الحرف

        أختيأرسلت أمس رسالة إلى 
 

- I sent my sister 
a letter yesterday. 

  Have you read this -  هذا الكتاب؟قرأتهل 
book? 

 ?Are you fine today - ؟اليومهل أنت جيد 
 .I live in Jordan - .األردنأنا أعيش في 

  He works as a - )معلما (مدرساهو يعمل 
teacher. 

  الملكيةهو يعمل في 
 األردنية

- He is working at the 
Royal Jordenian. 

  .Call me the doctor - الطبيباطلب لي 
 .He is a fat person -  سمينرجلٌ هو 

 .That is a beautiful bird -  جميلطائرٌ ذلك 

  من عدوه انتقم
 أخيراً 

- At last, he revenged  
from his enemy. 

 .Take care of yourself -  بنفسكاعتن
 .My child likes rabbits - األرانبيحب طفلي 

 .I bought a new car -  جديدةسيارةاشتريت 

  He is doing his -  واحبه المنزليهو يكتب 
homework 

 He is a free person - رجٌل ُحرهو 
 ?Who won the race - ؟السباقمن الذي كسب 

 .I want some rice - األُرزأريد بعض 
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 رأيت ليلى عندما كانت 
 تبكي.

- I saw Laila when she  
was crying. 
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 )Sحرف (
 s يلفظ كالسين العربية كما في:-                        س=أوالً :

  We are painting - بيتنانحن ندهن 
our house. 

  .I am riding the horse - الحصانأنا أركب 

 سوف يذهب إلى 
 المدرسة

- He is going to  
school. 

 .He wears a mask - قناعاً هو يرتدي 

  Where are you going - ؟البقاءأين تريد 
to stay? 

 .I need a safe place - آمنأحتاج إلى مكان 
 ?Where are my books - ؟ُكتبيأين 
 .They are suffering -  يعانونهُم 

 .I saw a beautiful bird -  طائراً جميالً رأيت
 .Today is Saturday -  السبتاليوم هو 

 .He is a good student -  جيدطالبإنه 
 .I live in the same city -  المدينة نفسأنا أعيش في 

  Have you seen my -  أخي؟رأيتهل 
brother?. 

) كالحرف (زاي) إذا سبقهُ حرف صوتي وتالهُ حرف صوتي آخر و يلفظ S الحرف (ثانياً :
 أيضاً كحرف (الزاي) في حاالت الجمع ألسماء مثل:-

 .All of the humans will  be dust -  سيصبحون تراباً الناسكل 

 Did you see the stars -  في السماء؟النجومهل رأيت 
of the sky?. 

  ,Give me your name - من فضلكأعطني اسمك 
please. 
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  This is my book and -  له كتابي وهذاهذا
that’s his. 

 .Walls have ears - آذان لها الجدران
 We have many weapons - األسلحةلدينا العديد من 

 to be used at the battle الستخدامها في الحرب
والستاليت  التليفونات ، الموبايالت

 وسائل حديثة لالتصال

- Mobiles, telephones and 
satellites are the new ways of 

communications 
  I have four rooms in -  غرف في أربعلدي 
 .my house بيتي

  .I bought two trousers -  بنطاليناشتريت 
 ,She is wearing her rings -  وعقودهاوأساورهاتلبس خواتمها هي 

bracelets and necklaces 
 

 )Tحرف (
 tكـ (التاء ) في اللغة العربية كما في الشكل:-    ت= ) t يلفظ حرف ( أوالً :

 .He is a tall man -                 طويلإنه رجٌل 

 This view is very -  جداً جميلٌ هذا المنظر 
beautiful. 

 The weather is very - حاٌر جداً اليومالجو 
hot today. 

 .Yesterday was Tuesday - الثالثاءأمس كان 
 .Please wait  for me -  انتظرنيمن فضلك 

 .Do not be late - تتأخرال 
 .Bring me a cup of tea - الشايأحضر لي كأساً من 

  I will visit you -  غداً أزوركسوف 
tomorrow. 

 سوف نسافر إلى العقبة
 القادماألسبوع 

- We will travel to Aaqba 
next week. 

 .He is a good student -  جيدطالبإنه 
 ?Did you watch T.V -  التلفزيون؟شاهدتهل 
 .This is an old town -  قديمةمدينةهذه 
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  What time does the - متى تبدأ الجولة؟
tour start? 

  أن تخبرني تستطيعهل 
 عن نفسك؟

- Can you tell me about 
yourself? 

 ?Where’s the tourist office - ؟السياحةأين مكتب 
 .I bought a big boat -  كبيراً قارباً اشتريت 

  This hotel is very -  غالي جداً الفندقهذا 
 expensive. 

 ?Can I buy a catalog - هل يمكنني شراء 
  ؟كتالوج
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17B) حرفV( 
  كالفاء المشددة بالعربية مثال:- ) vيلفظ حرف ( 

 ما موضوعك              
 ?What is your favourite subject - ؟المفضل

  Have you got enough -  لديك المال الكافي؟هل
money? 

 .It was a good service -  جيدة الخدمةكانت 
 .This car is expensive - غاليةهذه السيارة 

 .I have a reservation - حجزلدي 
 .It is a beautiful view -  جميلمنظرٌ إنه 

 .Please give me your pen -  قلمكَ أعطنيمن فضلك 
 .He is very well today -  اليوم جيد جداً إنهُ 

  I leave my car in the -  سيارتي في الكراجأترك
garage. 

 .It is very valuable -  جداً ثمينإنهُ 
 .My uncle bought a van - سيارة نقلاشترى عمي 

 أخذ زوجتهُ إلى مستشفى
 خاص 

- He took his wife to 
a private hospital. 

  I studied at a private - خاصةدرست في جامعة 
university. 

 .This box is heavy -  ثقيلهذا الصندوق 
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